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EKSAMENSOPPGAVE 

JUR 3000P DAG 2 

Høst 2014 

Dato: Mandag 17. november 2014 

Tid: Kl. 10:00 – 16:00 

OPPGAVE I (Antatt tidsbruk: 4 timer) 

Marte Kirkerud eksporterte laks. I april 2014 bestilte hun et parti laks av oppdretter Agnar Aure  

for 200 000 kroner. Betaling skulle skje mot levering hos Marte Kirkerud 23. april. Agnar Aure 

skulle sende fisken i egen bil. 

Den 22. april sendte Marte Kirkerud e-post til Agnar Aure om at hun hadde forbigående problemer 

med lagerkapasiteten. Fisken var da alt på vei, og Agnar Aure foreslo at partiet kunne leveres til 

fryselageret hos en annen eksportør, Peder Ås, som holdt til et par kilometer fra Marte Kirkeruds 

forretning. Marte Kirkerud mente det var en god idé. Peder Ås gikk med på dette som en 

vennetjeneste overfor Marte Kirkerud. Neste dag kl. 07.00 var fisken lastet av bilen og kjørt inn på 

lager hos Peder Ås.  

Det viste seg at Marte Kirkerud i lengre tid hadde slitt økonomisk. Verken Agnar Aure eller Peder 

Ås var kjent med at kemneren allerede i midten av april hadde sendt inn begjæring om 

konkursåpning på grunnlag av et ubetalt skattekrav, og overraskelsen var stor da begjæringen ble 

tatt til følge ved avgjørelse i tingretten 23. april kl. 14.00. På dette tidspunktet var fisken ikke 

betalt.  

Bostyreren varslet etter et par dager at boet ikke ville tre inn i avtalen med Agnar Aure. Agnar Aure 

krevde da heving av avtalen og tilbakeføring av fisken. Han mente at fisken ikke var levert til Marte 

Kirkerud ved konkursåpningen. Om man skulle se det slik at fisken var levert, var det i alle tilfeller 

tale om en levering som ikke kunne ha rettslige virkninger. Marte Kirkerud hadde narret ham; for 

det første ved at hun ikke hadde overført penger slik hun skulle på leveringsdagen, og for det annet 

ved at hun ikke sa fra om at Skatteetaten allerede hadde krevd åpning av konkurs. Bostyreren var 

ikke enig i disse synspunktene og hevdet at fisken tilhørte boet. Agnar Aure fikk nøye seg med 

dividende som andre kreditorer, mente hun. 

Bostyreren minte videre om et krav som Marte hadde satt fram mot Agnar Aure 14. april 2014 på 

tilbakebetaling av 20 000 kroner på grunn av tidligere feilfakturering. Kravet var ikke betalt. Agnar 

Aure gikk med på at han skyldte Marte Kirkerud disse pengene. For det tilfellet at han ikke kunne 

kreve tilbakeført det før nevnte fiskepartiet, ville han motregne med kravet på kjøpesummen. 

Bostyreren gjorde gjeldende at Agnar Aure ikke kunne motregne krone for krone i og med at kravet 

mot ham var misligholdt før konkursåpningen. Agnar Aure mente for sin del at det ikke var tale om 

et mislighold. Han måtte få noen dager på seg, og 14. april var mandag i påskeuken, mens 23. april 

var onsdagen i uken etter påske. Bostyreren var ikke enig i denne argumentasjonen. 
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Om dette skal du skrive en utredning der du drøfter og avgjør rettsspørsmålene, både prinsipale og 

subsidiære. 

OPPGAVE II (Antatt tidsbruk: 2 timer) 

Hvilket vern har en panterett i løsøreting mot kolliderende omsetningserverv? Gjør rede for 

reglene om vern og hensynene bak dem. 

 Begge oppgaver skal besvares. 
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Oslo,  

 

 

Lasse Simonsen 

Faglig eksamensleder 


